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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 23 MEI 1877 
 
Bevallen van een zoon R. VAN DAM-DENNEBOOM. 

Smilde, 20 mei 1877. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 24 MEI 1877 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Naar aanleiding van een stuk, geplaatst in UEds. blad van Zaturdag j.l., omtrent de kwestie van de 

leden der rederijkerskamer alhier, onder het motto:  “door oefening volmaakter,” waarin hevig wordt 

uitgevaren tegen den logementhouder J.K. Homan, vinden ondergeteekenden zich verpligt hierop 

eenigzins hunne aanmerking openlijk mede te deelen, mits zulks UEd. gelieft op te nemen in het 

eerstvolgend nummer van UEds. blad. Het doel is geenszins om voor genoemden heer J.K.H. den 

handschoen op te rapen, maar zich zelve regt te doen wedervaren voor de herhaaldelijke minachting, 

hunnerzijds ondervonden van den zich noemenden president en de overige bestuursleden, die zich 

geenszins ontzagen om ondergeteekenden, eveneens werkende leden, te ignoreeren en alles eigener 

autoriteit te verrigten.  Wij gelooven dat zij, nu wij eene hevige oppositie tegen hen begonnen te 

voeren en ons regt wilden doen gelden, niet verder hebben aangedrongen om het tooneel te doen 

verwijderen. Was het doel van die verwijdering dan niet om het tooneel te verkoopen? Hebben de 

bestuursleden zich behoorlijk en fatsoenlijk gedragen? Wij onderwerpen deze vragen aan het oordeel 

van die heeren, die nog de vermetelheid hebben zich bestuursleden te noemen, niettegenstaande de 

voorzitter in de laatste vergadering de kamer heeft ontbonden. UEd. dank betuigende voor deze 

opname hebben wij hoogachtend de eer te zijn, 

de leden van de ontbondene kamer of liever, 

die door den ex-president niet worden erkend, 

J. JOONTJES. 

H.M. VAN BERGEN. 

Smilde, 20 mei 1877.        R. LUXWOLDA. 

 

Tot onze diepe smart overleed hedenmorgen, na een ziekte van drie weken, onze hartelijk geliefde 

moeder A. PAAS, Wed. H. SICKENS, in den ouderdom van 77 jaar en 10 maanden. 

Smilde, 21 Mei 1877.       H.P. SICKENS. 

H. SICKENS. 

J. SICKENS. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 25 MEI 1877 
 
Smilde, 22 Mei. De heer H. Holst landbouwer, tapper enz. enz. te Bovensmilde, heeft dezer dagen 

ondervonden, dat de vraag “hoe aan den kost te komen?” wel eens wordt beantwoordt op eene wijze, 

die niet stipt eerlijk is te noemen. 

Een goed gekleed persoon, op wiens naam en kwaliteit niets viel af te dingen - naar diens eigen 

opgave altijd - kwam met H. overeen, om voor een goed kostgeld bij dezen zijn intrek te nemen. Hij 

was geen drinkebroer, maar hield toch veel van een borrel en maakte de conditie, dat men er geen 

bezwaar in moest vinden hem per dag 6 glazen jenever te schenken, die hij natuurlijk boven zijn 

kostgeld zou betalen. 

Alles ging naar wensch; de kostganger was voldaan en H. was tevreden. De borrels werden niet 

terstond, maar zouden met het overige worden verrekend, want onze onbekende had volslagen gebrek 

aan kleingeld; bankjes had hij genoeg verzekerde hij. Ongeveer eene week had dit leventje geduurd, 

toen hij goed vond te vertrekken; stellig bevreesd, dat H. zijne bankjes niet kon wisselen, meldde hij 

dezen niets van zijn vernemen en is opgestapt zonder te betalen en zonder dat iemand weet waarheen. 

Uit gebrek aan kleingeld had hij ook nog iets geleend; in der haast heeft hij vergeten het terug te 

geven. 


